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Zahvala

Zahvaljujeva se učiteljici Tehnike in tehnologije, ki naju je podpirala in svetovala pri

izdelavi strašila in zapisniku naloge. Zahvaljujeva se tudi g. Alojzu Povšiču, ki nama je
posredoval veliko izkušenj in znanj.
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POVZETEK
V krajih, kjer živiva, je veliko njiv, večjih vrtov in sadovnjakov. Kmetje se

pogosto jezijo zaradi škode, ki jih na poljščinah povzroči divjad (največ divji
prašiči). Po obisku družine divjih prašičev ostane njiva poškodovana oz. z

veliko uničenimi pridelki. Zemljo prašiči tudi razrijejo, da je potrebna ponovna
setev in ureditev zemljišča.

Z najino napravo sva želela na dokaj prijazen (živali ne poškoduje ali trpinči),
neškodljiv način (brez strupov) pregnati živali iz območij, kjer so posajeni
pridelki, ki so pogosto za kmeta dodaten ali edini vir preživetja.

Naprava živali le prestraši in s tem jih odvrne od ponovnega obiska njive.

Poleg tega pa sva želela, da je naprava dostopna vsakemu kmetu in si jo
lahko enostavno naredi tudi sam doma iz že rabljenih delov.
Naprava ne posega v okolje in ni škodljiva.
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Težava
Težava je, da divjad po vrtovih, poljih, travnikih, povzroči veliko škode.

Slika 1: Jezen kmet na razritem terenu

Rešitev - napoved
Želela sva narediti pripomoček, ki bi malim kmetom pomagal odganjati divjad.

Da bi izdelala čim bolj primeren izdelek, sva najprej zbirala informacije o tej

težavi pri vaščanih, lovcih in tudi na spletu. Pri praktični izvedbi pa sva se
naslonila na lastne izkušnje in na koristne napotke mentorice.
Naredila sva strašilo, ki s pokom odžene divjad.
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Teoretični del
Ko sva se pozanimala o divjadi ter škodi, ki jo naredi divjad, sva ugotovila, da
ob močnem povečanju števila divjih prašičev prihaja do večje škode na

kmetijskih površinah, še posebej na travnikih in pašnikih. Posledica je velika
gospodarska škoda in previsoki stroški, ki jih nosijo mali kmetje.

Slika 2: Divji prašič pri hranjenju

Divji prašiči nujno potrebujejo vitamin B12 in esencialne aminokisline, ki so v
živalskih proteinih (ličinkah, hroščih in črvih), zato razrijejo travnike, pašnike
in tudi njive, da pridejo do njih.

Pripomočki za odganjanje divjadi, ki že obstajajo so dragi in ne vedno

koristni. Na trgu lahko kupimo: električne pastirje, razne kemikalije, bodeče

žice in različne mreže. Vsi ti odganjalci škodljivcev so dragi, nekateri strupeni
in pogosto neučinkoviti (živali uničijo mreže, naredijo luknje).
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Empirični del
Najprej sva izbrala material, ki sva ga potrebovala za izdelavo izdelka. Začela
sva s sestavljanjem izdelka. Na platišče avtomobila sva najprej pritrdila

pištolo za zrak. Cev od gume do pištole sva povezala tako, da se je po cevi

pretakal zrak . Naredila sva še sprožilec s katerim sprožimo pištolo. Za konec
so nama ostale le še manjše podrobnosti.

Slika 3: Osnovni podstavek iz odpadlega avtomobilskega
platišča

Slika 4: Privijanje podlage

Slika 5: Barvanje

Slika 6: Vrtanje
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Rezultati, meritve, zapleti, težave
DELOVANJE
Zrak iz pnevmatike začne polniti gumijasti balonček v trenutku, ko se
sprožilec aktivira. To se zgodi v primeru, ko vrvica potegne zatič na

sprožilnem petelinu. Zračnica je nameščena na zračni pištoli in je močno

zavezana z bakreno žico. Ko se balonček širi, vsebuje zrak pod velikim
pritiskom. V trenutku, ko gumijaste stene popustijo, balonček eksplodira in pri

tem zaslišimo rezek, glasen pok. Tako se strašilo sproži ob tresljaju mreže ali
vrvice in s tem prestraši ter odžene divjad.

SPROŽILNA VRVICA

Slika 7: Balonček, tik pred eksplozijo
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Zaključek
Ocenila sva (v kolikor izdelek ne narediš sam in vse kupiš), da je najino
strašilo za divjad vredno 59,99 evrov.

Najina ideja ni zanimiva samo za lovce in kmetovalce temveč tudi za
vrtičkarje, saj na izviren in ekološki način preplaši vsiljivce.

Izdelek lahko enostavno nadgradimo z dodatkom piščalke (ultrazvočna

piščal), ki še dodatno moti živali, da se ne zadržujejo v bližini polj, travnikov,
vrtov in ne povzročijo škode.

Najin izdelek je narejen iz odpadnega materiala in za svoje delovanje ne

uporablja električnega toka, torej nima zahtevne uporabe. Z uporabo plašila
travniki, polja in vrtovi niso več razriti in uničeni – pridelki so varni.

Pomislila sva tudi na to, da bi lahko na podoben način zaščitili tudi
stanovanjske hiše pred vlomilci….
Joj, kako bi se ustrašili.

Slika 8: Vlomilec na delu
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Viri in informacije
• http://www.lovska-zveza.si/
• http://sl.wikipedia.org/wiki/

• http://ldbresnica-podgorci.com/
• Govorila sva tudi z lovcem.
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